
REGULAMIN KONFERENCJI PPBW 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konferencję organizuje Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

 ul. Juliusza Słowackiego 17/11, Poznań 60-822 

NIP: 7831618232, REGON: 300294630 oraz  

Akademia Antykorupcyjna 

 ul. Jaworzyńska 3/18, 00-634 Warszawa  

NIP: 7010434471, REGON: 147356013 

zwanymi dalej „Organizatorami”  

2. Konferencja realizowana jest według programu umieszczonego na stronie Konferencji.  

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.  

II. ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI  

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.ppbw.pl/konferencja-antykorupcja/  

2. Nadesłanie formularza nie jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w Konferencji. 

Organizatorzy Konferencji powiadamiają uczestników mailowo o zapisaniu na konferencję.   

3. Liczba miejsc jest ograniczona, przewidywana liczba uczestników Konferencji: 120 osób.  

4. Udział w Konferencji jest bezpłatny.  

5. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom miejsc noclegowych oraz nie zwracają kosztu dojazdu  

na konferencję.  

6. Rejestracji na Konferencję za pomocą formularza zgłoszeniowego można dokonać do dnia 4 grudnia 

2019 roku. Rejestracja po tym terminie nie będzie możliwa.  

III. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA  

1. Uczestnik Konferencji, który otrzymał potwierdzenie zapisania na wydarzenie drogą mailową przez 

Organizatorów, ma obowiązek powiadomienia Organizatorów w przypadku rezygnacji z Konferencji.  

2. Rezygnacja z udziału w Konferencji powinna być dokonana drogą mailową na adres: 

martyna.czerniejewska@ppbw.pl i potwierdzona przez Organizatorów.  

3. W przypadku niezgłoszonej rezygnacji na 10 dni roboczych przed planowaną Konferencją uczestnik 

pokrywa koszty rezygnacji w kwocie 100 zł brutto. Organizator ma wówczas prawo wystawić fakturę 

imienną lub na dane instytucji, którą uczestnik wpisał w formularzu zgłoszeniowym i przesłać ją na 

adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.   

4. Terminem rezygnacji jest data wpływu stosownej pisemnej informacji na adres mailowy: 

martyna.czerniejewska@ppbw.pl.   
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IV. PRAWA ORGANIZATORÓW 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu Konferencji z przyczyn niezależnych  

od Organizatorów.  

2. Wszelkie zmiany w harmonogramie Konferencji będą zamieszczane na stronie konferencji: 

www.ppbw.pl/konferencja-antykorupcja/ 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, zmiany terminu, czasu trwania oraz miejsca 

Konferencji w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatorów. Uczestnicy zostaną 

powiadomieni o tym fakcie drogą mailową.  

V. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW  

1. Uczestnicy Konferencji zobowiązują się przestrzegać zasad bezpieczeństwa w obiekcie, w którym 

organizowana jest Konferencja. 

VI. PRAWA UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnicy mają prawo uczestniczenia w wykładach przygotowanych przez Organizatorów.  

2. Uczestnicy mają prawo zabierać głos w dyskusji po każdej sesji tematycznej i w trakcie trwania 

wystąpień.  

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Stowarzyszenie Polska 

Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW), ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań, KRS: 

0000251345. 

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 

Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań lub e-mail: sekretariat@ppbw.pl.  

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda albo umowa, albo 

prawnie uzasadniony interes Administratora. 

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych – w tym marketingu 

bezpośredniego, w celu zawarcia i realizacji umowy, w celach analitycznych lub w celu ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne lub inne podmioty uprawnione 

przepisami prawa, a także podmioty, z którymi Administrator współpracuje w ramach konieczności  

w realizacji umowy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 5 – nie dłużej niż przez okres 3 lat po 

zakończeniu umowy, chyba że inny okres przechowywania danych osobowych będzie wynikał  

z przepisów prawa lub okres przedawnienia roszczeń będzie krótszy, lub dłuższy niż 3 lata. Dokumenty 

księgowe będą przetwarzane 5 lat. 

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeżeli zgoda jest podstawą przetwarzania – bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
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8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r., zwanego RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać poddane czynnościom polegającym na profilowaniu, jednak 

bez jego wykorzystywania do podjęcia automatycznej decyzji mogącej powodować skutki prawne. 

10. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych w PPBW znajdą Państwo tutaj. 

VIII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Organizatorzy oświadczają, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji mają charakter 

wyłącznie edukacyjny. 

2. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób 

trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności 

zdobytych w trakcie Konferencji, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, wymagają formy pisemnej. Zmiany w regulaminie 

wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. Regulamin jest dostępny na stronie Konferencji: 

www.ppbw.pl/konferencja-antykorupcja/.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

4. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 

marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504). 

5. Wizerunek Uczestnika konferencji, utrwalony na zdjęciu lub filmie będzie wykorzystywany 

wyłączenie przez Organizatorów. Uczestnik zezwala na rozpowszechnianie swojego wizerunku na 

stronie Organizatorów i materiałach reklamowych do celów promocyjnych i marketingowych. Zgoda 

na wykorzystanie wizerunku może być w każdym czasie odwołana, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody 

nie obejmuje materiałów reklamowych, promocyjnych i marketingowych wyprodukowanych przed 

dniem cofnięcia niniejszej zgody.  

6. Za rzeczy uczestników pozostawione w trakcie lub po konferencji Organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności.  

7. Uczestnicy Konferencji ponoszą odpowiedzialność za zniszczone mienie w obiekcie, w którym 

odbywa się wydarzenie.  
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